
Hoek Kerkstraat - Keizerstraat-Molenstraat
Van 1810 tot 1832 worden op last van Napoleon alle huizen in kaart gebracht i.v.m. het 
heffen van belastingen voor zijn leger.
Dat is het begin van het kadaster. 
Hieronder de minuutplan van 1832 van Varik en dan het stukje waar het nu over gaat. 
Hier zien we dat Gerrit van Empel eigenaar is van de percelen 158, 159 en 160 
Gerrit van Empel is heemraad. Op perceel 159 staat een huis en een schuur en twee 
hooibergen. Perceel 158 is an (moes)tuin en 160 is een boomgaard.
Op perceel 156 en 157 woont de weduwe van Peter van de Geijn



In 1833 zien we op de artikellegger staan dat Barend Formijne de burgemeester van 
Varik de percelen 158 en 159 op zijn naam heeft staan
Cornelis Formijne staat erop vermeld omdat hij het erft van Barend. (Regel 50=succes-
sie) 
op het vel staan in totaal 27 percelen in Varik en Heesselt die allemaal in hun bezit zijn.

Op deze herschreven artikellegger zien we dat perceel 160 de boomgaard er ook bij 
hoort.



In 1891 is het in het bezit van de familie Formijne. nl. Geertruida Hendrika Roberta en 
Elizabeth Wilhelmina.
Zij verkopen  de percelen 158,159 en 160 in het jaar 1892

De nieuwe eigenaar wordt baron Frans Willem van Randwijck die tevens vanaf 1890 tot 
1894  burgemeester wordt van Varik.
Hij laat de boel afbreken en laat de percelen verenigen tot één perceel zie artikel 1280 
op de volgende bladzijde.



Hij laat dus op de percelen het oude huis met schuur enz. afbreken.  
En plaatst in het midden een groot huis en een koetshuis. Zie volgende pagina.
Het landgoed moet een groot landhuis zijn geweest. Hij was ook eigenaar van een paar 
steenfabrieken en heer van Rossum.
Ook van de percelen 137, 138 en 139 naast de pastorie in de Kerkstraat laat hij het huis 
slopen. (zie hierboven artikel 1280)
Maar als burgemeester boterde het niet zo goed met de inwoners.  
Ook is zijn gezin uit elkaar gegaan. Vrouw en kinderen gingen naar het mondaine Den 
Haag, daar voelen zij zich beter thuis.
Toen heeft hij het huis te koop gezet voor 14,500 gulden. Als er geen kopers komen, 
breekt hij uit woede alles af. Behalve de ommuring die er nog staat en een hekwerk aan 
de Molenstraat dat intussen is verwijderd.



Hierboven en hieronder de tekening van het herenhuis 
met koetshuis in het rood..  
Links de advertentie waarin het huis beschreven staat als 
Herenhuis



Hier is het herenhuis afgebroken

En hier is de schuur ook afgebroken



Hij verkoopt ook het recht van overvaart 103a tot de helft en 103b de andere helft

En ook verkoopt hij perceel nr 1908 in het jaar 1902 aan Jan van ‘t Hooft, timmerman 
in Varik

En aan Hendrikus van de Geijn landbouwer. Zij verdelen het perceel.



Zij laten het perceel nr.1908 in tweeën splitsen. In de percelen 2052 en 2053. 
Ook wordt de grens bij de straat opnieuw bepaald. 

Jan van ‘t Hoofd heeft 2053 en Hendrikus van de Geijn heeft perceel 2052

In 1928 verkoopt Jan van het Hooft perceel 2053  
aan Adrianus Jozef van ‘t Hoofd kantoorhouder uit Beek Ubbergen die het in 1957 

weer verkoopt.



In 1928 overlijdt Hendrikus van de Geijn.
De percelen D 143 en D144 worden geërfd en perceel 2052 wordt in 1928 verkocht aan 

Peter van de Geijn

Peter van de Geijn laat 
er een huis op zetten. 
Het huis dat er nu nog 
staat.
Het perceel krijgt nu 
het nummer B2391



In 1973 wordt het perceel weer gesplitst en wordt het perceel nummer B2391.



In 1979 is er weer een wijziging en wordt het perceel opnieuw hernoemd in B2512

Hierna vinden nog allerlei onderlingen verkopen plaats.

 
I.v.m. privacy worden de namen van de huidige eigenaars 
niet getoond
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